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  ُحمَمدٌ ُحمَمدٌ َعلَمِين َعلَمِين 
  )13(احللقة 

  
  

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ورســــوله ،اهللا وســــلم وبــــارك علــــى عبــــده املصــــطفى ونبيــــه اتــــىب صــــلىو  ،احلمــــد هللا رب العــــاملني

  .السالموأمت  الصالةوخريته من خلقه؛ سيد والد آدم عليه أفضل  ،املرتضى
  .السالموأمت  الصالةعليه أفضل -ينا يف حديثنا عن نب -أيها اإلخوة-مرحًبا بكم 

باحلديث عن جتديد بناء الكعبة يـوم أن كـان  -اهللا عليه وسلم صلى- النيببلغ احلديث يف سرية 
 صـلى- النـيبيف هـذه األثنـاء وحـىت بلـغ  ، عاًمـانيوثالثمخسة  -اهللا عليه وسلم صلى- النيبعمر 

اهللا عليــه  صــلى-مــور تتغــري يف حياتــه اًمــا بــدأت بعــض األمــن العمــر أربعــني ع -اهللا عليــه وســلم
  وسلم.

كــان ال يــرى رؤيــا يف منامــه إال جــاءت مثــل   -اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبأول هــذه األمــور: أن 
  فُيصبح فريى هذه الرؤيا على أرض الواقع. ،فلق الصبح

إين «فيقـول:  -بعـد بعثتـه-ا فيمـا بعـد ُخيربنـ -اهللا عليـه وسـلم صـلى- النـيبأما األمـر الثـاين: فـإن 
فكـان إذا مـر جبـوار هـذا  -اهللا عليـه وسـلم صلى »ألعلم حجًرا كان ُيسلم علي بالنبوة قبل مبعثه

  عليك يا رسول اهللا. السالمقال:  -أنطقه اهللا الذي أنطق كل شيء-احلجر يقول احلجر 
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إين «مث قـــال لصـــحابته:  ،يتلفـــت فـــال يـــرى شـــيًئا -اهللا عليـــه وســـلم صـــلى- النـــيبيف البدايـــة كـــان 
  .»ألعلم هذا احلجر

 ،يفعلهـا: أنـه كـان يتحنـث يف غـار حـراء -اهللا عليه وسلم صلى- النيبأيًضا من األمور اليت كان 
  مباذا كان يتعبد؟ مل يُوَح إليه! ،فينقطع يف الغار ليتعبد

  وهي احلنيفية السمحة. -السالمعليه -قيل إما على دين إبراهيم  -
قبـل مبعثـه كانـت بـالتفكر يف  -اهللا عليـه وسـلم صـلى- النـيبكثر العلماء يقولـون: إن عبـادة أو  -

سـبحانه -والتفكـر مـن أعظـم العبـادات الـيت يتقـرب ـا العبـد إىل ربـه  ،-عـز وجـل-ملكـوت اهللا 
وكيـف بسـط  ،لسـماء بـال عمـدا -عـز وجـل-وكيـف رفـع اهللا  ،حينمـا يتأمـل يف الكـون ،-وتعاىل

ســـبحانه -أن تـــدل علـــى اهللا  وكيـــف أرســـى اجلبـــال وأقامهـــا؛ فكـــل هـــذه البـــد  ،األرض ودحاهـــا
  وتعاىل.

 ِإلَـى يـَْنظُـُرونَ  َأفَـَال ﴿ -عـز وجـل-يف كتابـه بـالتفكر يف ملكـوت اهللا  -عـز وجـل-وهلذا أمرنا اهللا 
ــلِ  ِب ــَماءِ  َوِإَلــى) 17( ُخِلَقــتْ  َكْيــفَ  اْإلِ ــالِ  َوِإَلــى) 18( رُِفَعــتْ  َكْيــفَ  الس  ُنِصــَبتْ  َكْيــفَ  اْلِجَب

  ].20 - 17 [الغاشية ﴾ ُسِطَحتْ  َكْيفَ  اْألَْرضِ  َوِإَلى) 19(
 َوِفـي) 20( ِلْلُمـوِقِنينَ  آيَـاتٌ  اْألَْرضِ  َوِفـي﴿ يأمرنا أن نتفكر يف أنفسـنا -عز وجل-بل إن اهللا 
  .]22 - 20 [الذاريات ﴾ ُتوَعُدونَ  َوَما ِرْزُقُكمْ  السَماءِ  َوِفي) 21( تـُْبِصُرونَ  َأَفَال  أَنـُْفِسُكمْ 

 صـلى- النـيبملـا دخـل علـى  -رضـي اهللا عنـه-فهذا التفكـر مـن العبـادات العظيمـة؛ بـل إن بـالًال 
 عـز وجـل:-وهـي قـول اهللا  ،لقد أنزل علـي الليلـة آيـات«قال:  الصالة،ليؤذنه ب -اهللا عليه وسلم

﴿ ــَماَواتِ  َخْلــقِ  ِفــي ِإن ْيــلِ  َواْخــِتَالفِ  َواْألَْرضِ  السَهــارِ  اللآل  ﴾ اْألَْلَبــابِ  ِألُولِــي َآليَــاتٍ  َوالنـ]
  .»] 190: عمران
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  من هم أولو األلباب يا ربنا؟
ــْذُكُرونَ  الــِذينَ ﴿ قــال: ــا اللــهَ  َي ــوًدا ِقَياًم ــى َوقـُُع ــوِبِهمْ  َوَعَل ــُرونَ  ُجُن ــي َويـَتَـَفك ــقِ  ِف ــَماوَ  َخْل اتِ الس 

  .]191: [آل عمران ﴾ النارِ  َعَذابَ  َفِقَنا ُسْبَحاَنكَ  بَاِطًال  َهَذا َخَلْقتَ  َما رَبـَنا َواْألَْرضِ 
أم  ،كان له كالم ُيكتب مباء العيـون؛ بـل إن العلمـاء اهتمـوا بوصـاياه  -رمحه اهللا-احلسن البصري 
ث قالت: "َمن هذا الذي له كالٌم ملا استمعت إليه وهو يتحد  -رضي اهللا عنها-املؤمنني عائشة 

  ُيشبه كالم النبوة".
فإذا مسعت "قال احلسن  ،بل إن العلماء كانوا يقولون: ما زال احلسن يتحرى احلكمة حىت أوتيها

أن يؤتينا  -عز وجل-نسأل اهللا  ،عظيمة اً وعرب المه جتد فيه حكًما ودروًسا البصري" فتأمل يف ك
  وإياكم احلكمة.

  ماذا قال؟
 ،يعــود بتفكــره علــى تــذكره -يعــين العابــد الــذي يتقــرب إىل اهللا بالعبــادة-: "مــا يــزال العــارف قــال

  عز وجل".-ويناطق القلوب حىت تنطق بالوحدانية هللا  ،وبتذكره على تفكره
كـل مولـود يُولَـد «: السـالمو  الصـالةعليـه -يقـول  ،-عـز وجـل-َلَمـا عبـدوا إال اهللا  النـاسلو تُرَك 

ــــرانه ،ةعلــــى الفطــــر  دانــــه أو يُنصســــانه ،فــــأبواه يهولــــن يعبــــد إال اهللا  تــــهاإلنســــان بفطر  ،»أو ُميج-
  سبحانه وتعاىل.

ومل يـدخل جامعـة وال مدرسـة؛ قيـل لـه: هـل  ،وهذا من األمور العجيبة! أعرايب ال يقـرأ وال يكتـب
  تؤمن بوجود اهللا؟

  قال: نعم.
  قيل: كيف عرفت اهللا؟
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 ،قــال: البعــرة تــدل علــى البعــري ،وهــو راِع إبــل ،ألمور الــيت حميطــة بــهأعــرايب يســتطيع أن يعــرف بــا
وأرضــت ذات فجــاج؛ أال تــدل  ،ذات أمــواج اروحبــ ،فســماء ذات أبــراج ،واألثــر يــدل علــى املســري

  على اللطيف اخلبري؟
  تأمل يف رياض األرض وانظر ** إىل آثار ما صنع املليك

  لسبيكعيون من جلني شاخصات ** بأحداق هي الذهب ا
  على كثب الزبرجد شاهدات ** بأن اهللا ليس له شريك

  له آية ** تدل على أنه واحد ويف كل شيء
  .سبحانه وتعاىل 

  عز وجل.- إذن هذه من العبادات العظيمة اليت تقوي صلة العبد بربه
فيـه أن العبـد حباجـة ماسـة  -وهـو تعبـده يف غـار حـراء -اهللا عليـه وسـلم صلى- النيبأيًضا حتنث 

 ،-عز وجـل-أن ينقطع عن العامل احمليط به ليتصل خبالقه  ،بني فرتة وأخرى أن ينقطع عن اخللق
ــر االعتكــاف يف رمضــان قــال: "هــو قطــع  ،ولــذلك مــا أحســن مــا ذكــره بعــض العلمــاء يــوَم أن فس

  عز وجل".-واالتصال بعبادة اخلالق  ،العالئق والعوائق عن اخلالئق
يفيض على قلبه وروحه من  -سبحانه وتعاىل-وحينما ينقطع العبد إىل ربه  ،ذا ينقطع اإلنسان

والكـالم يف هـذا  ،-سـبحانه وتعـاىل-ألن القلـب ُفِطـَر علـى حمبـة اهللا  ،حمبة اهللا وإجاللـه وتعظيمـه
  يطول.

  اهللا عليه وسلم. صلى-إذن كانت هذه من األمور اليت كان يفعلها نبينا 
  وخاصة الكهان هو: انقطاع اسرتاق السمع. الناسألمور اليت اختلفت على من ا
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- النـيبفكـان  ،أخربنا عن الكهنة أم كانوا يصعدون إىل السماء -السالمو  الصالةعليه - النيب
فُيلقيــه  ،فيســتمعون اخلــرب مــن الســماء ،بعضــه فــوق بعــض هكــذا«يقــول:  -اهللا عليــه وســلم صــلى
ــاحر أو الكــاهنإىل ا ــذا اخلــرب فُيصــدقه  ،لس ــاس،فقــد يصــدق الكــاهن أو الســاحربويكــذ الن 

  .»معها تسعة وتسعني كذبة
يُقـال إن أحـد كبـار  ،ُمنع اسرتاق السمع من السماء -السالمو  الصالةعليه - النيبملا دنا مبعث 

 ـــهب ظـــن ـــاسأهـــل الطـــائف ملـــا رأوا كثـــرة الـــرجم بالشألن الســـماء ستســـقط علـــيهم؛  أن ذلـــك الن
ويرتكـون أمـواهلم؛ فقـال قائـدهم: انظـروا إىل النجـوم الـيت يُهتـدى  ،فبـدؤوا يُعتقـون أرقـاءهم ،ففزعوا

وإن  ،فإن ُوجد مكاا فهو أمر عـارض ،يف الطريق الناسا يف ظلمات الرب والبحر ويهتدي ا 
 ا فهو أمر مبعىن زوال السماء.مل توجد هذه النجوم مكا  

ومل يكــن لــديهم رســالة؛ فوجــدوا أن النجــوم يف  ،مل يكــن لــديهم وحــي ،كــانوا بعقليــام املتواضــعة
  اهللا عليه وسلم. صلى-فبدأ رمي اجلن الذين يسرتقون السمع كما بني لنا نبينا  ،مكاا

 ى رجــًال قــد مــر أر  -رضــي اهللا عنــه-عمــر بــن اخلطــاب  أيًضــا مــن األخبــار الــيت كانــت تــروى: أن
اهللا  صــلى- النــيبألن  ،وكــان عمـر إذا قــال: "أظـن" أو "خيطــر ببـايل كــذا" يكـون كمــا قـال ،أمامـه

  . ملاذا؟»امللهم«ويف رواية  ،»دثون فعمرإن يكن يف األمة حمَُ «قال:  -عليه وسلم
الذي نزل القرآن موافًقا  -رضي اهللا عنه-فكان عمر  ،ويعتقد فُيصيب ،ألنه يظن الشيء فيكون

  ذلك. -رمحهم اهللا-ه ثالث مرات كما بني العلماء ل
  كان كاهًنا هلم.  نهأأو  ،أظنه على دين قومه يف اجلاهلية ،فقال: إيل بالرجل

  فأتوا به؛ فقال: واهللا ما رأيت مسلًما ُيستقَبل كهذا.
  رضي اهللا عنه: أخربنا عن أمرك.- قال عمر
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  كنُت كاهنهم يف اجلاهلية.  ،قال: بلى
  ا أعجب أمر رأيته؟قال: م

وهـــذا -قـــال: ذات يـــوٍم وإذا جبنيتـــه الـــيت كانـــت تأتيـــه باألخبـــار قـــد أتـــت وقـــد عـــرف فيهـــا الفـــزع 
  فقال هلا: مالِك؟ -حديث صحيح

مل يعــــودوا يســــتطيعوا اســــرتاق -وإنكاســــها مــــن بعــــد يأســــها  ،قالــــت: أمل تــــَر إىل اجلــــن وإبالســــها
  فتية من اإلبل؟وهي ال-وأحالسها  صوحلوقها بالقال -السمع

  إذن األمور بدأت تتبدل وتتغري عند هذا األمر.
اهللا  صـلى- النـيبتـروي لنـا خـرب نـزول الـوحي علـى  -رضي اهللا عنها وأرضاها- أم املؤمنني عائشة

أربعــون عاًمــا هــو شــخص عــادي مل  -اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبإىل اآلن عمــر  ،-عليــه وســلم
 وبينمـا هـو يف الغـار وكـان يتحنـث ،-عـز وجـل-ن يكون رسـول اهللا أتشّرف بعد بومل ي ،يُوَح إليه

  فقال: اقرأ. -السالمعليه -جربيل  جأينافف«يقول:  -كما تقدم-فيه 
  .»اهللا عليه وسلم: ما أنا بقارئ صلى- النيبفقال 

لتقـي مبلـك مـن مالئكـة ي -اهللا عليـه وسـلم صـلى- النـيبوألمل مـرة  ،وفيها خوف ،اآلن فيها فزع
أو أنين ال أريـد أن أقـرأ؛ وإمنـا  ،ليس إنكارًا ،»ما أنا بقارئ«فقال:  ،وهو جربيل -عز وجل-اهللا 

  كان أميا ال يقرأ وال يكتب.  -اهللا عليه وسلم صلى- النيبألن  ،هو بيان لواقع احلال
اهللا عليـه  صـلى- النـيب دكـاحـىت   -ويف روايـة: فخنقـين ،روايـة: فغتـين يفو -فأخذين فغطين «قال: 
  مث أرسله. ،أن يهلك -وسلم

  قال: اقرأ.
  قلُت: ما أنا بقارئ.
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  قال: اقرأ. ،فأخذين فغطين الثانية مث أرسلين
  قلت: ما أنا بقارئ.

  .»]1: [العلق ﴾ َخَلقَ  الِذي رَبكَ  بِاْسمِ  اقْـَرأْ ﴿ مث قال: ،مث أرسلين ،فأخذين فغطين الثالثة
وــذا الــوحي  ،وهــذه هــي حياتنــا ،هنــا مــن هــذه اللحظــات هــو تارخينــا ،لــدنيا بــدأ تتجــدداآلن ا

السـتمر  -اهللا عليـه وسـلم صـلى-قبـل هـذه اللحظـة لـو مل يُبَعـث حممـد  ،-عـز وجـل- أنقذنا اهللا
 َخلَـقَ  لـِذيا رَبـكَ  بِاْسـمِ  اقْــَرأْ ﴿الناس هنا بداية جديدة حلياة  ،يف عبادة األوثان واألصنام الناس

ـــقَ ) 1( ْنَســـانَ  َخَل ـــنْ  اْإلِ ـــقٍ  ِم ـــَرأْ ) 2( َعَل ـــاْلَقَلمِ  َعلـــمَ  الـــِذي) 3( اْألَْكـــَرمُ  َورَبـــكَ  اقْـ  َعلـــمَ ) 4( ِب
ْنَسانَ    .]5 -1 [العلق ﴾ يـَْعَلمْ  َلمْ  َما اْإلِ

  مث ذهب جربيل.
وأن خيـتم لنـا ولكـم خبامتـة  ،عز وجل مبنـه وكرمـه أن جيعلنـا وإيـاكم مـن اهلـداة املهتـدين-أسأل اهللا 

اهللا وســلم وبــارك علــى نبينــا حممــد  صــلىو  ،القــول فيتبــع أحســنه عميســتوأن جيعلنــا ممــن  ،الســعادة
  وعلى آله وأصحابه أمجعني.

  
  
  
 


